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KOKKUVÕTE 

DZ-280 vaakumpakendajal on väga head vakumeerimise 

omadused ning selle abil saab sulgeda nii tavalisi kui kanaliga 

vaakumkotte. Enne toitude sisestamist kontrollige kottide sobivust. 

Seade on varustatud sulgemis taimeriga ning automaatse 

ülekuumenemise indikaatoriga. Lisaks on seade energiasäästlik, 

kompaktne ning kaasas kantav. Samuti on seadet väga lihtne 

kasutada.  

Seadet saab kasutada mitmete erinevate kaupade ning toiduainete 

pakendamiseks, nagu näiteks ravimid, elektroonika komponendid, 

ehted, kuivatatud puuviljad, tee ning vürtsid, liha ning juurviljad. 

Nimekirja piirab vaid teie enda kujutlusvõime.  

Peale vaakumpakendamist säilivad antud tooted pikema aja jooksul 

värskena ning puhtana. Pole niiskust, pole korrosiooni, pole 

riknemist. Ostke tooted värskena ning säilitage neid kasutades DZ-

280 vaakumpakendajat.  

Kui vaakumpakendatud toiduaineid hoitakse külmkapis, siis säilib 

nende värskus, toiteväärtus ning maitse pikema aja jooksul.  

Antud seade on ideaalne kaupluste, restoranide ning kontorite 

jaoks. 

DZ-280 vaakumpakendajat on lihtne kasutada, sellel on väga hea 

jõudlus, kõrge koostekvaliteet ning seda on kerge hooldada. 
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TEHNILISED ANDMED 

 

 1. Vaakum:   0.045 Mpa 

 2. Sulgemislaius:  40-280 mm 

(Laiemaid kotte saab sulgeda, sooritades keevituse mitmes etapis.) 

3. Toide:   AC 220V 50Hz 

4. Sulgemisaeg:  digitaalne seadistus. Automaatne kontroll 

5. Seadme mõõdud:  350 x 140 x 70 mm 

6. Kaal:   2,4 kg   
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OSADE KIRJELDUS 

Sulgemisriba: vajutage riba 

alla, et eemaldada vaakum 

otsik ja alustada koti 

keevitamist. Hoidke riba 

senikaua all, kuni sulgemine 

on lõpetatud. Kasutuse ajal  

indikaatortuli vilgub. 

Õhu väljaimemiseks kotist. 

Libistage otsik kotti õhu 

eemaldamiseks. 

Eemaldamine toimub 

automaatselt, v.a. juhul, kui 

sulgete ilma vaakumita. 

Sulgemisaega saab 

reguleerida vastavalt 

koti paksusele. 

Elektri toite lüliti. 

Vilkuv tuluke näitab, et 

toimub koti kinni 

keevitamine. 

Tuluke näitab, et toimub 

vakumeerimine. 

Ülemise katte lukust lahti tegemiseks 

ning avamiseks vajutage mõlemat 

külgmist kolmnurga kujutist korraga, 

seejärel tõstke kate üles. Ärge avage 

seadet jõuga. Ülemine kate on 

korralikult sulgunud siis, kui kuulete 

selget “klõpsu”. 

Ülemine lekke vältimise riba. Korrektse vaakumi 

saavutamiseks  veenduge, et vaakumi otsik on 

kotisuu sees ning kott suletakse kohe, kui õhk on 

välja imetud 

Alumine lekke vältimise riba 

Ülemise ning alumise katte lukusti 

Voolujuhe 

Juhtmete kaitseteip. Ärge          

eemaldage teipi ning paljas- 

juhtmeid, see võib põhjustada 

põletusi või elektrišokki. 

Vaakumpumba otsik. Sisestatakse  

kotisuu sisse  
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KORREKTNE KASUTAMISMEETOD  
(enne esmast kasutamist lugege juhend hoolikalt läbi) 

 

Katte lukust lahti tegemiseks ning 

avamiseks vajutage mõlemas nurgas 

asuvat kujutist  korraga alla ning 

seejärel tõstke kate üles. Niimoodi 

eraldate ülemise katte ning alumise osa. Ärge avage seadet jõuga.  

Ülemine kate on korralikult sulgunud siis, kui kuulete selget 

“klõpsu”. 

1. Määrake sulgemisaeg vastavalt koti paksusele. Selleks 

reguleerige digitaalset lülitit vajutades vastavalt „+“ või „–„ 

nuppu. 

2. Täitke kott soovituga. Veenduge, et vaakumpumba otsik poleks 

blokeeritud ning koti sisu oleks vähemalt 2,5 cm 

sulgemis-ribast eemal. Vedelikke ja pulbreid 

pakendades olge ettevaatlikud, et koti sisu ei 

satuks vaakumpumba otsiku sisse. See võib 

rikkuda vaakumpumba! 

3. Kasutage oma pöialt ning nimetissõrme, et 

tõmmata vaakumpumba otsikut väljapoole.  

4. Asetage kott koos sisuga seadme ääre peale ning 

veenduge, et vaakumpumba otsik oleks täiesti 

välja lükatud ning sisestatud koti sisse. Suletav äär 

peaks olema kuiv ning äärega tasa, nagu pildil 

näidatud. Vajadusel tõmmake sõrmedega või 

puhta rätikuga koti äär üle. 

5.Sulgege kate vastavalt kõrval olevale 

joonisele. Te kuulete “klõpsuvat” heli, mis 

kinnitab, et kate on mõlemalt poolt korrektselt 

sulgunud.   
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HOIATUS!!! 

Kui ühtegi kotti pole seadme sees, ärge vajutage sulgemisriba alla! 

See võib sulgemisäärt kahjustada.  Kui seade töötab, ärge asetage 

asju seadme peale. 

6. Lülitage vool sisse vajutades voolulüliti asendisse "|" („ON“). 

7. Kui korrektne vaakumi tase on saavutatud, lõpetage õhu 

väljaimemise protsess. Kontrollige, et kotis ei oleks õhumulle ning 

koti sisu oleks tihedalt koti vastas. 

8. Kasutage mõlemat kätt ning vajutage 

sulgemis-riba alla kuni pump peatub ning 

pumba otsik eemaldub.   

9. Jätkake sulgemisriba vajutamist. Punane 

tuluke hakkab vilkuma. Hoidke riba all kuni 

tuluke jääb põlema ja kostub helisignaal. 

Seejärel on kott korrektselt suletud. 

NB! 

Sulgemise normaalaeg on 7-8 sekundit. Kui seade on üles 

soojenenud, vähendage aeglaselt aega, et kompenseerida 

salvestunud soojust.   

10. Eemaldage kott avades ülemise katte. Vajutage mõlemalt poolt 

kolmnurga kujutise peale ning tõstke katet samal ajal üles. Ärge 

avage seadet jõuga.  

11. Lülitage voolu lüliti asendisse „O“. 

Sulgemisprotsess on nüüdseks lõppenud ning võite uue koti ette 

võtta.  

Seadme tagumises osas asub õhufilter, 

mis väldib ummistusi. Seda peab 

regulaarselt kontrollima ning 

puhastama, seejärel kuivatama ning 
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tagasi paigaldama. Kasutage osade puhastamiseks sooja seebivett. 

Seejärel kuivatage puhta rätikuga.    

HOIATUS!!! 

Enne seadme puhastamist võtke see vooluvõrgust välja! Vastasel 

juhul võite saada surmavaid vigastusi. Vt. ka teisi ettevaatus 

abinõusid lk 12. 

Seadet saab kasutada ka tavaliste 

plastikust kottide ühekordseks ning 

mitmekordseks sulgemiseks. Lülitage 

vool sisse ning sisestage kott. Selle töö 

jaoks ärge vaakumpumba otsikut kotti 

sisestage. Vajutage sulgemisriba alla, 

nagu näidatud kõrval joonisel. 

Kasutage mõlemat kätt ning vajutage sulgemisriba alla, nagu 

näidatud joonisel. Vajutage tugevalt kuni punane tuluke hakkab 

vilkuma. Jätkake vajutamist. Hoidke riba all kuni vilkuv tuluke jääb 

põlema ja kostub heli signaal. Seejärel on kott korrektselt suletud. 

Eemaldage kott avades ülemise katte. Vajutage mõlemalt poolt 

kujutist  ning tõstke kate üles. Ärge avage seadet jõuga. 

Sulgemisprotsess on nüüdseks lõppenud ning võite uue koti ette 

võtta. 

Suure veesisaldusega toodete (nagu näiteks supp 

või juurviljad) pakendamisel veenduge, et 

vedelikud ei siseneks vaakumpumba otsikusse.  

 

Vaakumprotsessi ajal on normaalne, kui kotist 

väljub vähesel määral vett või muud vedelikku. Olge siiski 

ettevaatlikud! Hoidke oma tööala puhtana. 

Ärge pakendage tooteid, millel on halb lõhn või mis on hakanud 

roiskuma. Pakendage ainult värskeid või 

hiljuti valmistatud toiduaineid. Niimoodi 

säästate oma tervist.  
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Mõned toiduained võivad väljutada naturaalselt gaase, mis 

põhjustab koti laienemist. Antud toodete värskust peaks 

kontrollima ning vajadusel tooted uuesti pakendama. 

Seadme ülekuumenemise korral kuulete te hoiatusheli ning 

sulgemis-protsess muutub ebaregulaarseks. See on normaalne 

nähtus – seade tuleks välja lülitada ning lasta sel jahtuda. Peale 

seadme maha jahtumist saate tööd jätkata. Antud omadus kaitseb 

nii teid kui seadet ennast.   

 

 

SEADMETE HOOLDUS, REMONT JA 

VARUOSAD 

 

Veikand Service Center 

 

Koidula 19, 72213 Türi  Järvamaa 

Tel.: +372 38 53 732; +372 38 53 008 

Gsm: +372 53 014 980; 

E-post: service@veikand.ee 

Koduleht: http://www.foodtech.ee/  
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VEAOTSINGU PROTSEDUURID  

Olukord Kontroll ja korrigeerivad tegevused 

Ei lülitu 

sisse 

 kontrollige voolu olemasolu 

 kontrollige juhtmeid 

 kontrollige kaitset 

 kontrollige, et seade poleks üle kuumenenud 

Pump ei 

tööta 

 kontrollige, et sulgemisriba oleks kõvasti kinni 

 kontrollige, kas ülemine kate on lukustatud  

 kontrollige, et kott poleks üle täidetud 

 kontrollige, et pumba ots poleks blokeeritud 

 kontrollige pumba otsiku puhtust 

 kontrollige auke kotis 

Keevitus 

ei ole 

korrektne 

 kontrollige, et koti äär oleks tasa ning suletud 

 kontrollige, et sulgemisriba oleks kõvasti kinni 

 kontrollige, kas ülemine kate on suletud ja 

lukustatud 

 kontrollige sulgemisaega – suurendage või 

vähendage väärtust 

 veenduge, et te surute mõlema käega võrdse jõuga 

sulgemisriba peale 

Ettevaatus 

abinõud 

 puhastage seadet õrna puhastusvahendiga. 

 ärge laske seadmel üle kuumeneda.  

 liigset vett  sisaldavad või pulbrilased ained on 

soovitav eelnevalt pakendada. 

 te võite kasutada nii tavalisi kui ka kanalitega  

vaakumkotte. Enne kasutamist katsetage, 

selgitamaks optimaalset sulgemisaega. 

 seadme kasutamisel see soojeneb ning 

sulgemisaega peaks selle võrra lühenema. 

Kontrollige sulgemist ning reguleerige vastavalt. 

 sulgemisaeg sõltub koti paksusest, kuid 

sulgemisaeg ei tohiks ületada 12 sekundit.  

 ärge võtke seadet lahti või kasutage seda mitte 

sihipäraselt. 


